
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,4102ביקורים וכנסים מקצועיים  מחצית 
בסמוך לכל פעילות/  בנפרד תכנים ומועדים יישלחו 

   ישיבה

4102 

 ביקור מקצועי בחברת רפאל )מפעל הטילים(יתקיים 
 ההרשמה סגורה

12 
 ינוארב

 בבית יבמ  1122שרשרת קמעונאית   התכנסות
 פארם ושטראוס -בשיתוף מנכ''ל שופרסל, סופר

12 
 פברואר

 22 בפתאלועדת בכירי רכש  Q1מפגש 
 במרץ

 מרץ נובולוגיתקיים ביקור מקצועי בחברת 

תצא משלחת עסקית ייחודית לפסגת הלוגיסטיקה 
איגוד לשכות המסחר, באטלנטה ארה"ב, בשיתוף 

אמריקה  -משרד התמ"ת , לשכת המסחר ישראל
 לחץ כאןלפרטים  והפורום

21-11 
 במרץ

 מרץ ועדת תכנוןQ1 מפגש 

 11 יתקיים ביקור מקצועי במרה''ס כללית
 מאיב

 יוני  בבנק דיסקונט ועדת בכירי רכש  Q2  מפגש

 19 ועידה לאומית לרציפות והמשכיות במצבי חירום ואסון
 במאי

 11 ביקור מקצועי בחברת לוריאל יתקיים
 מאיב

 בחברות יתקיים ביקור מקצועי 
 ויקבי רמת הגולן  מי עדן

22 
 יוניב

 מפגש מקצועי בחברת אנזימוטק
 מפגש מקצועי במחלבת תנובה אלון תבור 

 יוני

 יוליב 2 יתקיים כנס שנתי למנהלי הרכש והלוגיסטיקה

 10 יתקיים ביקור מקצועי בחברת מארוול 
ספטמב

 ר

 חברים יקרים שלום רב,
 אנו מבקשים לאחל לכם שנה עסקית מוצלחת ומלאת הישגים

 חברים המחדשים   011 -הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה מונה כיום למעלה מ
 (  0111אתם השותפים להצלחתו של הפורום מיום היווסדו )  ,01 -השנה האנו בפתחה של כמדי שנה  את חברותם

 , לוגיסטיקהרכש,  ,מנהלי התפעול, ייצור, במגרש הביתי המשמש את כל סמנכ''לי  וממשיכים ללוות אותנו
 כפורום מוביל בארץ את תחום התפעול וניהול הישראלי.  במגוון ההתמחויות בענפי המשק–שרשרת האספקה וניהול מפעלים 

 האחד מהשני .נמשיך לקדם, להוביל לתרום ידע וניסיון  יחד שרשרת האספקה 
הכנו תכנית שנתית ייחודית, לצד האתגרים ,4102בשנת  להשתתף במפגשים המקצועיים שהפורום יערוך אנו מזמינים אתכם

בעשייה המקצועית המובילה בתחומה לקידום  שאינו חבר בפורום להיות חלק ממנואנו מזמינים את מי למנהלים במשק. הצפויים
 ושרשרת האספקה בארץ. ניהול התפעול

 להצטרפות לפורום לחץ/ י כאן               לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הפורום

 שריינו ביומנכם את מועד
  ,SCMהועידה השנתית הגדולה  

  00.00.4102אשר תתקיים בתאריך 

 באווניו ) איירפורט סיטי( 

 02-הועידה ה  כנס החברות המובילות במשק

 במהלך השנה בנוסף לפעילויות המקצועיות

 כמדי חודש, אנו נקיים מפגשי קבוצות דיון 

 בנושאים הבאים ובמסגרת פעילות הועדות 
 :רכש, תכנון ושרשרת הערך

 ניהול ממשקים משותפים בשרשרת ומחוצה לה 
 תכנון ותחזיות התמודדות השרשרת והתפעול 

 מגמות בעולם התפעולי וניהול השרשרת
  Best Practicesשרשרת האספקה העתידית 

  התייעלות תפעולית וניהול לקוחות

לחברי  בנפרד יישלח זימון ומועדלכל נושא לעיל 

 הועדה

ראשונה לחברי מס' מקומות מוגבל, עדיפות 
 הפורום , מותנה ברישום מראש

 למועד הרשמה ותכנים יישלחו בסמוך טפסי
 ייתכנו שינויים בתכנית 

 4410021-10, 10 -4111112טל'  coo02@zahav.net.ilהפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה 
 10-1419000,  10-4111190פקס  

 מצ''ב תכנית הכשרה ופיתוח למנהלים למחצית

 יערוך בשיתוף גורמים  שהפורום 4102שנת 

 מקצועיים מובילים
  

 בראשותו של אשר פורום בכירי התעשיינים 
 גרינבאום, משנה למנכ''ל כימיקלים לישראל.

 יתקיימו גם בשנה זו אחת לרבעון, 
 01.10.4102המפגש הקרוב יתקיים בשטראוס 

 באפלייד מטיראלס  02.19.4102לאחריו 
 זימונים יישלחו בנפרד

 

 לחץ כאןלצפייה בעיתון האלקטרוני 
 

http://www.georgialogistics.com/logistics-summit/
http://scm-forum.co.il/?q=node/85
mailto:coo02@zahav.net.il
http://industry.co.il/_uploads/ftp/log144/index.html#14

